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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Психологія (поняття інтелекту, креативності, творчості). 

2. Педагогіка (зміст навчання, навчальна інформація, методи, засоби, форми навчання).  

3. Фізика (механіка, термодинаміка, молекулярна фізика, оптика, електрика та магнетизм). 

4. Основи інженерно-педагогічної творчості (структура, типи і рівні творчої діяльності, закони 

розвитку технічних систем). 

   

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Методика професійного навчання: основні технології навчання. 

2. Інтелектуальна власність. 

3. Патентознавство. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Структуру творчої особистості.   

2. Методи оцінювання рівня сформованості творчої особистості учня.  

3. Загальні правила застосування методу колективного пошуку оригінальних ідей.   

4. Загальні правила застосування евристичних методів розв’язування творчих задач.  

5. Технологію колективної творчої справи як організаційної основи. 

 

Вміти: 

1. Визначати фактори, які детермінують індивідуальні розбіжності у вияві  творчої 

активності. 

2. Розробляти власну технологію вивчення рівня сформованості «креативогенних рис» 

особистості учня. 

3. Складати «творчий портрет» конкретного колективу.  

4. Планувати творчу навчальну діяльність учнів та форми і методи співробітництва вчителя 

й учнів. 

5. Розробляти правила для вчителя та учнів по застосуванню методу «мозкової атаки». 

6. Вибирати для певної теми уроку творчу задачу та складати план її розв’язання. 

7. Проводити самоаналіз власної діяльності. 

8. Планувати й організовувати колективну творчу діяльність. 

9. Забезпечувати одержання фахівцями творчого продукту. 

 

Володіти: 

1. Методами рівня сформованості творчої особистості учнів. 

2. Навиками розробки творчих ситуацій, дидактичного матеріалу з урахуванням 

можливостей кожної грипи учнів. 

3. Навиками розробки евристичних завдань, творчих задач, творчих практичних завдань для 

визначення рівня засвоєння матеріалу.  

4. Технологією організації творчої діяльності у навчально-виховному процесі. 

5. Методикою розв’язування творчої задачі в групі студентів за допомогою евристичного 

методу. 

6.  Плануванням, організацією, мотивацією колективної творчої діяльності. 

 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Творча особистість. Структура творчої особистості. 

 Творчі можливості особистості: структура та проблеми розвитку. 

 Методи оцінювання рівня сформованості творчої особистості учня 

 Структура методик навчання технічній творчості (цілі, зміст, методи, засоби, форми)  

 Технологія організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі 



Модуль 2 

 Евристичні методи розв’язання творчих задач (методи колективного пошуку 

оригінальних ідей (методи «мозкової атаки» - прямої, подвійної, масової, зворотної), 

метод контрольних евристичних понять, метод «букета проблем», метод інверсії, метод 

емпатії, метод сінектики, асоціативний метод, евристичні методи розв’язання технічних 

протиріч) 

 Методика розв’язання творчих технічних задач Г.С. Альтшуллера (АРВЗ) 

 Методика розв’зання творчих технічних задач В.О. Моляко (КАРУС) 

 Планування і організація колективної творчої діяльності учнів 

 Діяльність учителів-новаторів з формування творчої особистості учня в навчально-

виховному процесі 
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